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Aplikace T-MAPY - obecné 

vlastnosti
● vlastní technologie T-WIST, třívrstvá architektura

● základ uživatelského prostředí představuje běžný www prohlížeč (MS Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome v aktuálních verzích), bez potřeby 

instalovat další doplňkový SW 

● kompletně provoz na podporované platformě open source software:

○ operační systém: Linux CentOS 6.x

○ databázový systém: PostgreSQL 9.6 + PostGIS

○ PHP: verze 5.3.3

○ mapový server: MapServer 7

● integrovaný provoz mapové i databázové části v jednom okně prohlížeče (bez 

nutnosti přepínání mezi záložkami/okny)

● modulární řešení (každá aplikace se skládá ze samostatných modulů, které je 

možné v případě potřeby přidávat a odebírat)

● webový klient a jeho nadstavbové moduly jsou plně responsivní, tj. umožňují 

zobrazení obsahu na různých platformách PC včetně mobilních (tablet, chytrý 

telefon)

● zabezpečený přístup k datům v úrovni protokolu https

● otevřené rozhraní dle standardů SOA pro komunikaci se SW 3. stran na bázi XML 

služeb
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Základní komponenty řešení

● T-WIST CEU pro správu uživatelů a zabezpečení dat 

● T-MapServer s mapovým klientem Spinbox

● T-WIST REN pro práci s daty katastru nemovitostí

● Pasporty ….

● mapové podklady - připravené sady služeb 

(RUIAN, Katastrální mapa, OSM, OF ČÚZK)
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Schéma GIS T-WIST
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Pasport odpadového 

hospodářství

Mezi hlavní úlohy, které aplikace řeší, patří:

• samotné vedení evidence dat pasportu odpadů (tj. dílčích evidencí)

• editace a doplňování atributů u existujících témat

• vyhledání v libovolném tématu podle jeho atributů

• zobrazení a editace jednotlivých prvků pasportu v mapě

• evidence příloh (fotodokumentace, projektová dokumentace, 

smlouvy)

Vlastní řešení se skládá ze dvou částí: databázové aplikace pro

správu a evidenci všech témat a vlastní mapové aplikace
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nástroj pro komplexní správu agendy o odpadech, jejich

třídění a likvidaci na území města



Modulární řešení

 Stanoviště kontejnerů

 Nebezpečný odpad

 Objemný odpad

 Separovaný odpad

 Směsný komunální odpad

 Tříděný odpad – pytle

 Odpadkové koše

 Kompostárny, sběrné dvory, skládky, 

spalovny

 Úkoly 6
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Editační formuláře
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Modul Úkoly
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Smart management odpadového 

hospodářství pro města a obce

14

 Rozšiřující modul integrace se SW firmy ICS

 rozšíření PAOD o smart vizualizaci detailních informací o 

stanovištích separovaného odpadu

 pro zobrazení všech podrobností o svozu tříděného i komunálního 

odpadu z nádob nebo pytlů je zapotřebí tyto nádoby a jejich svozy 

evidovat a sledovat v SW ProBaze ODPADY SVOZ včetně modulu 

GIS od společnosti ICS Identifikační systémy, a.s. Během svozu 

nádob je využívána automatická identifikace (čárové kódy, QR kódy, 

RFID). 

 Pro další informace kontaktujte Ing. Eva Bohuslavová, 602 434 797, 

eva.bohuslavova@ics.cz

mailto:eva.bohuslavova@ics.cz
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Komplexní systém nakládání s 

komunálním odpadem (KSNKO Praha)



www.tmapy.cz

info@tmapy.cz

Vaše dotazy…?

petr.serhant@tmapy.cz telefon: 725 751 651

jan.kamenicky@tmapy.cz telefon: 602 455 814

mailto:petr.serhant@tmapy.cz
mailto:jan.kamenicky@tmapy.cz

